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Gilde bytter ut hermetikkboks med klimsmart emballasje

FRA SKOG TIL BOG: Gilde Bog kommer nå i pappemballasje fra miljøsertifiserte skoger som
forsvarlig forvaltes.

Ny bærekraftig pappemballasje vil redusere CO2-utslippene med inntil 80
prosent
Gilde blir sammen med de andre Nortura-merkevarene Prior, Terina, Snurring og Joika med dette første produsent i
verden til å introdusere rene kjøttprodukter med denne forpakningen. Alle merkevarene kommer nå i hundre
prosent resirkulerbar papp.
"Nortura har ambisiøse målsettinger for å redusere vårt klimaavtrykk og vi ser kontinuerlig etter nye måter å bli
mer bærekraftige på. Å investere i miljøvennlig emballasje er derfor en prioritet for oss", sier Anne Marit
Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Kutter mye i transportutslipp
Ifølge beregninger gjort av IFFU (Institute for Energy and Environmental Research), vil byttet til de nye kartongene
redusere klimautslippene med inntil 80 prosent. Det tilsvarer 600 tonn CO

2.

I 2019 produserte Nortura 3,8 millioner av disse hermetikkproduktene, tilsvarende 300 000 kg metall. Overgangen
til papp bidrar stort i kutt av klimagassutslipp som kommer fra transport.
I og med at papp er både lettere og mer plasseffektiv enn hermetikk, fører det til færre biler på veiene. Bare
inntransport av emballasje vil spare ni av ti lastebiler sammenlignet med i dag.
"Med så store volum som vi årlig selger av disse produktene, så er det et stort miljøbidrag når vi nå endrer
emballasjen", sier Panengstuen.
Nortura har investert 50 millioner kroner i ny pakketeknologi og bytter ut nesten 4 millioner hermetikkbokser med
pappkartong for mat med lang holdbarhetstid. Teknologien bak den nye forpakningen heter Tetra Recart og er
utviklet av det svenske selskapet Tetra Pak. Tetra Recart-kartongen er laget av fornybar vekstbasert råvare og
kommer fra miljøsertifiserte skoger. Den er resirkulerbar og enkel å kildesortere som papp.

Samme gode smaken
De ikoniske produktene vil fortsatt ha den samme gode smaken, og enkelte vil kanskje oppleve produktene som
friskere og mer delikate. Joika fyller 60 år i 2020 og er, sammen med Gilde Bog, blant de største produktene i
denne produktkategorien.

"Dette er et viktig satsingsområde for oss, og vi vet at det også har vært en ambisjon for handelen og fornye
dette markedet. Nå ser vi flere muligheter til samarbeid med handelen framover," sier Panengstuen."I første
omgang har Nortura fokus på å lykkes med de fire største produktene våre, men på sikt er planen at all
middagshermetikken som er på boks i dag skal over på kartong. Det vil likevel være enkeltprodukter i
metallemballasje, når det er gode grunner til det".
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